
               Obec Petrovce - Obecný úrad, č. 89. 094 31  Hanušovce nad Topľou______________ 

Číslo:  22/16-3 /2015  

 
 

Z á p i s n i c a  

 
 

z 16.   zasadnutia obecného zastupiteľstva v Petrovciach konaného dňa 05.09.2015. 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny. ( poslanci p. Hliboká Čurliková, p. Poliaková, p, Čurlik a p.  

                   Rozkoš, HK obce p. Peter a zapisovateľka – p. Adamová ) 

 

Návrh programu: 

 
  1.   Otvorenie. 

  2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 

  3.   Schválenie programu rokovania.  

  4.   Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

  5.   Vyhodnotenie akcii:  Futbalový turnaj a Mierových slávností pod Lysou 

  6.  Prejednanie a schválenie programu, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia: 

       a. )  Stretnutie občanov pri varení „mačanky“ – „Deň mačanky – nultý ročník“ 

       b. )  Stretnutie s jubilantami.  

       c. )  Rozsvietenie stromčeka a Mikulášska slávnosť 

  7.  Prejednanie a  posúdenie projektovej dokumentácie na vykonanie rekonštrukcie Základnej - Materskej  

       školy   a výstavbu   prístreška   pre   hasičskú   a  obecnú   techniku.  Stanovenie   termínov    a   postup   

       rekonštrukčných prác a  výstavby. 

  8.  Prejednanie žiadosti. 

  9.  Rôzne 

10.  Diskusia.  

11.  Návrh na uznesenie. 

12.  Záver. 

 

    1.)  Rokovanie riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril  starosta obce Ing. Miroslav 

Bobrik.  

 

    2.)  Za overovateľov zápisnice boli zvolení p. Andrej ČURLIK a p. Anna POLIAKOVÁ,  do 

návrhovej komisie bola zvolená pani  Mgr. Anna HLIBOKÁ ČURLIKOVÁ a p. Rastislav ROZKOŠ. 

Za zapisovateľku bola určená pani Emília ADAMOVÁ.  

   

     3. )  Navrhnutý program bol schválený všetkými prítomnými poslancami. 

 

     4. ) Pri kontrole plnenia uznesenia bolo konštatované, že uznesenie z predchádzajúceho 

zasadnutia bolo splnené. 

 

     5. )   Vyhodnotenie oboch akcii vykonal starosta obce. 
            Futbalový turnaj, jeho zabezpečenie i priebeh vyhodnotil starosta obce s konštatovaním, že 
na jeho príprave sa podieľali predovšetkým zamestnanci obecného úradu. Vyzdvihol a vyjadril 
poďakovanie členom poľovníckej skupiny, ktorí pripravili guľáš a to nielen pre športovcov, ale i pre 
ostatných občanov obce v ich réžii. Za prípravu občerstvenia vyslovil poďakovanie členkám výboru 
MS SČK. V závere konštatoval, že ciele podujatia boli naplnené v plnom rozsahu. Jedinou 
negatívnou skutočnosťou bola krádež prístreška o rozmeroch 3 x 3 m. 
           K 44. ročníku Mierových Slávnosti pod Lysou starosta konštatoval, že samotný názov týchto 
slávnosti bol zvolený správne i napriek výhradám. Pripomenul, že počas vysielania priameho 
prenosu z osláv zo 72. výročia SNP v Banskej Bystrici moderátor upozornil, že túto časť našej 



histórie si pripomínajú i obyvatelia  regiónov mimo Banskej Bystrice. Ako príklad uviedol 
organizovanie Mierových slávností v obci Petrovce a následne  odznela relácia s rozhovormi, ktoré 
moderátorka nahrala bezprostredne v deň konania našich slávnosti, pritom žiadne iné obce ani 
podujatia už nepomenoval. Ďalej konštatoval, že materiálna príprava celého podujatia bola 
zabezpečená výlučne pracovníkmi obecného úradu a občanmi zaradenými na aktivačné práce, Za 
čo in všetkým patrí poďakovanie. Poďakovanie vyslovil i ostatným, ktorí sa akoukoľvek formou 
spolupodieľali na príprave podujatia, kde zvlášť vyzdvihol profesionálny prístup pani Mgr. Anny 
HLIBOKEJ ČURLIKOVEJ a pána Jaroslava MUCHU. Na strane druhej, ale skonštatoval, že ZO SZPB 
celú akciu odignorovala a to i napriek tomu, že sa hlasí k protifašistickým tradíciám a odkazu SNP.    
 
    6. )  Stretnutie občanov na „Dni mačanky“ bol dohodnutý na 24.09.2016 od 12.00 hod. K akcii 
bude OcÚ vypracovaný propagačný leták a zaradená relácie v obecnom rozhlase. K zabezpečeniu 
vlastnej akcie boli schválene príspevky pre súťažiace družstva a to za prvé tri miesta 20,- ; 35,- 
a 50,- a pre všetky súťažiace družstva malú pozornosť, formou vecného darčeku. K spestreniu bude 
organizovaná i súťaž v pílení dreva. 
Stretnutie s jubilantami bolo stanovené na 20.11.2016, s materiálnym zabezpečením v rozsahu 
predchádzajúceho roku a obdobne bude zabezpečená Mikulášska slávnosť so slávnostným 
rozsvietením stromčeka, ktorej termín bol stanovený na 4.12.2016. 
 
   7. )   Po posúdení projektovej dokumentácie bol prijatý jednomyseľný záver všetkých prítomných, 
že výstavba garáže i rekonštrukcia budovy školy je potrebná, ba dokonca v minulosti niekoľkokrát 
schvaľovaná, len nerealizovaná. K realizácii bol prijatý záver, že garáže budú postavené vlastnými 
silami a podľa možnosti a v súlade s príslušnými pravidlami ešte v priebehu tohto roka. 
Rekonštrukcia budovy školy, po dôkladnej príprave bude vykonaná v prázdninových mesiacoch 
budúceho roka. 
 
   8. )  K žiadosti o report stavby pána Jozefa BALOGA starosta obce uviedol, že nakoľko je táto 
nekompletná a zároveň existuje i dôvodné podozrenie, že stavba zasahuje do susednej parcely KN-
C č. 118  a žiadateľ nepredložil vyjadrenie vlastníkov. K vyriešeniu danej situácie zvolá starosta 
obce  pracovné stretnutie za účasti žiadateľa , predsedu priestupkovej a stavebnej komisie.   
           K žiadosti pána Ing. Juraja BALOGA o odkúpenie parcely KN-C č. 36 bola podaná informácia, 
že v súčasnosti sa o vlastníctvo tejto parcely zaujímajú občania, ktorých predkovia boli jej 
vlastníkmi. Z uvedeného dôvodu bola požiadaná pani Mgr. Anna HLIBOKÁ ČURLIKOVÁ, aby 
u týchto občanov zistila ich záujem a na najbližšom zasadnutí podala informáciu, ktorá by 
poslúžila ku kvalifikovanému rozhodnutiu pri riešení žiadosti o odpredaj obecného majetku. 
 
    9)   Starosta obce v úvode tohto bodu jednania informoval OZ, že zistil porušenie stavebného 
zákona Ing. Michalom PETEROM a to tým, že pri stavbe garáže neoprávnene zabral i časť 
pozemku patriaceho obce. Z dôvodu potreby riešiť tento stav, bude zvolané pracovné stretnutie na 
OcÚ za účasti priestupcu, predsedu priestupkovej a stavebnej komisie. 
Ďalej informoval prítomných o obdŕžaní priestupkového spisu od OO PZ Hanušovce nad Topľou, 
ktorý bol založený na základe sťažnosti Ing. Danky BALOGOVEJ.  
K vykonaniu úpravy cesty ktorú požaduje SSC starosta uviedol, že v súčasností prebiehajú jednania 
o združení investícii a možností vykonania kompletnej opravy cestného zvršku. O výsledkoch 
jednania bude starosta obce priebežne informovať. 
 
 10.)  Pani Mgr. Anna POLIAKOVÁ predniesla žiadosť o vykonanie opravy rozhlasu v časti nad 
pohostinstvom Kamienka, kde sa občania sťažujú na zlý zvuk. 
          Pán Rastislav ROZKOŠ upozornil na blikanie svetiel verejného osvetlenia. 
          Pani Mgr. Anna HLIBOKÁ ČURLIKOVÁ upozornila, že na zástavke pred kostolom ju  vždy 
v piatok urobený poriadok, ale v nedeľu už tam je množstvo odpadu a to predovšetkým ohorkov 
z cigariet. Odporučila zakúpiť a následne na autobusové zastávky nainštalovať kovové koše 
a upozornenie na spôsob likvidácie odpadu. 



          Pán Andrej ČURLIK upozornil, že chcel na pošte zadať SIPO na úhradu poplatkov za 
kanalizáciu, ale bol upozornený, že ako fyzická osoba to urobiť nemôže, že takúto kompetenciu má 
len obec. 
        Starosta obce Ing, Miroslav BOBRIK poďakoval vystupujúcim za prednesené podnety 
a prisľúbil, že ich bude v najbližších dňoch riešiť. 

  
11.) Uznesenia k jednotlivým bodom programu bolo priebežne prijímané. 

 

12. ) V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil jednanie OZ. 

 
 

V Petrovciach dňa 08.09.2016 

 

 

 

 

                                                                                                                    Ing. Miroslav BOBRIK   

                                                                                                                            starosta obce 

    

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: ............................................ 

 

                                     ..............................................  

                                                

 


